
أن بعييد كييان هييؤل ء تفييرق : أن الكرةيميية الةييية فوائد من
جمماءهم ممما بعد من (( إل:  لقوله الحجة عليهم قامت
 )). العلم

فييإنه العلم مجي ء بعد الدةين خالف من : أن فوائدها ومن
  )) . بينهم (( بغيا:  لقوله معتد باغ

لقوله وجل عز الله كل م : إثبات الكرةيمة الةية فوائد ومن
اللييه أن شييك  ول)) ربك من سبقت كلمة (( ولول: 

الخييرس, الكل م كمال, وضييد لنه بالكل م موصوف تعالى
ثبييوت ذلييك ميين لييز م الكل م نفينييا نقييص, فلييو والخييرس

عنه. الله ةينزه نقص وهذا الخرس
هييو اللييه : كل م قلنييا ؟ اللييه كل م هييو : مييا قائييل قال فإن

ممييا غيييره وةيسييمعه جبرةيييل بيالذان, ةيسيمعه المسييموع
الجهمييية عليييه وافقنييا الحييق, وقييد هييو اللييه, هييذا ةيكلمه
اختلفنييا بالذان, لكننييا المسموع هو الله كل م : إن فقالوا
ليييس : إنييه نقول ونحن مخلوق : هم ةيقولون بأنهم عنهم

هو الله : كل م قالوا وأمثالهم والكلبية الشعرةية بمخلوق؛
عبارة المسموع, فالمسموع وليس بنفسه القائم المعنى

نفسييه, فييي قا م ما هو الله الله, وكل م كل م عن حكاةية أو
: ةيقولييون فل بمشيييئته ةيتعلق ل الله كل م أن ةيرون ولذلك

كقيييا م بييالنفس قييائم معنييى لنييه شا ء متى ةيتكلم الله أن
ميين أبعييد وأنييه باطل قول هذا أن شك ول والبصر السمع

بييأن ةيصييرحون الجهمييية الجهمييية, لن قول من الصواب
بييالنفس القييائم المعنييى وليييس المسييموع هييو الله كل م

الله كل م : أن قالوا إذا هؤل ء مخلوق؛ : إنه ةيقولون لكنهم
فييي عمييا تعييبر أصييواتا وخلييق بنفسييه القييائم المعنى هو

أن على خالفوهم, اتفقوا ما ؟ الجهمية خالفوا نفسه, هل



الجهمييية مخلييوق, لكيين أةيييدةينا بييين الييذي المصييحف هذا
الله كل م : هذا قالوا الجهمية الشعرةية؛ من أشجع صاروا
نحين حال كل على الله؛ كل م عن عبارة قالوا: هو وأولئك
: وقييال نفسييه إلييى الكل م أضيياف إذا اللييه : إن نقييول

: بقييوله ذلييك  وأكييد)) تكليممما موسممى الله (( وكلم
خلقييه, ميين شييا ء من ةيكلم أنه اللدلة  أثبتت)) (( تكليما

ةيتكليم إليه بالكميال أحق وأةيهما ؟ نحرف ةيجعلنا الذي فما
ل الثيياني الول, بييل ؟ ةيتكلييم ل وإلييه شييا ء بمييا شييا ء متى

أبممت (( يا:  إبراهيييم قييال إلها, ولهييذا ةيكون أن ةيستحق
شيئا عنك يغني ول يبصر ول يسمع ل ما تعبد لما
)) سممبقت كلمممة (( ولول:  قييوله ميين إذن طيب))  

. وجل عز لله الكل م إثبات نستفيد
فييي وجييل عييز الله : حكمة الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن
اللييه أن هييذا فييي الحكم العصاة, ومن عن العقوبة تأخير

(( ولممو:  قييال ولييذلك ةيستعتبون لعلهم ةيمهلهم وجل عز
مممن ظهرهمما علممى تممرك ما كسبوا بما الله يؤاخذ

)) . مسمى أجل إلى يؤخرهم ولكن دابة
حييد, لقييوله: لهييا الييدنيا : أن الكرةيميية الةييية فوائييد وميين

: وجييل عييز الله قال كما محدولد معين  أي)) (( مسمى
)) . معدود لجل (( إل العذاب  أي)) نؤخره (( وما

الكتيياب أورثييوا الييذةين : أن الكرةيميية الةية هذه فوائد ومن
ألدركوا الذةين اليهولد مرةيب, ةيعني منه شك في بعدهم من

وكييذلك السييابقين اليهييولد بعييد ميين وورثييوه القييرآن هييذا
الفائييدة هييذه علييى مرةيب, وةيتفرع منه شك في النصارى

لهييذا وةيدل الةيات ول المواعظ فيهم تنفع ل هؤل ء مثل أن
عممن والنممذر اليممات تغنممي (( وما:  تعييالى الله قول



نعم.))  يؤمنون ل قوم
بعييض ميين النسييان ةيسييأل قييد الحيييان : بعييضالطييالب

رأةيييك علم: مييا عندهم ليس الذةين المستقيمين أو العوا م
؟ ذلك من العلم طالب موقف فما ؟ فلن في

هييي رؤوسييا هنيياك أن الن نعييرف  نحيين...:  الشيييخ
ولفلن, أقييول: مالييك سييألني إذا للنيياس, هييذه الناقوس
الله فنسأل حيا كان ربه, وإن واجه فقد ميتا كان لدعه, إن

رأي فييي تقييول : مييا قال حدلد إذا فقط, أما الستقامة له
خطييأ أو صييواب : هييذا أقييول أتكلييم أن ةيجييب هنييا ؟ فلن

. عندي ةيكون ما حسب
؟ الشيعة وبين بيننا  الختلف...:  الطالب
السيينة أهييل مييع متبيياةين خلفهييم : ل, الشيييعة الشيييخ

كخلف السيينة أهييل مييع الشيييعة خلف والجماعة, ليييس
عظيييم, اختلف اختلف مثل,ل, بل المالكية مع الشافعية

أن الشيييعة عقيييدة أصييول ميين العقيييدة, فمثل أصييل في
ددعون الئميية ةيسييمونهم رؤوسييا عنييدهم هييؤل ء ميين أن ةييي

ميين أئمتهييم من الكون, وأن وةيدبر الغيب ةيعلم من الئمة
مرسييل, ةيعنييي نييبي ول مقييرب ملييك ةيبلغهييا ل منزلة ةيبلغ

بييأي معهييم نتفييق أن ةيمكيين ل الربوبية, هييذا منزلة معناه
إل عمومييا الصييحابة ةيسييب ميين الحوال, ومنهم من حال
: إنهمييا وةيقييول وعميير بكر أبا ةيلعن من قليل, ومنهم نفرا
حييز م ابيين كتاب في رأةيت أني والعجيب النفاق؛ على ماتا

عليي تكفير شييعة  رأةييت" والنحل " الملل الله رحمه
ظلييم : لنيه فتقييول بكير أبو الثنين, أما كل بكر أبا وتكفر

عليييه, الييواجب عيين تراخييى فإنه علي الخلفة, وأما بأخذ
مفرط, وكلهمييا وهذا معتدي فذاك ؟ بكر أبا منع ما ليش



صييلى ةيقولييون: الرسييول أن إل بقييي ما ؟ بقي كافر, من
ن عينيه ما ليش وسلم عليه الله ؟ النيزاع وقطيع الول م

والشييافعية المالكييية بييين الخلف لكيين عجيييب؛ شييي ء
خلف, هييو مييا هييذا هؤل ء أشبههم وما والحناف والحنابلة

: هييذا نقييول متعصييبا إنسييان بخلف, إل ليييس أنه الواقع
معهييم, التفاق ةيمكن ما  أقول: هؤل ء... وةيقول: ل؛ الحق
ممكن. هذا والحنابلة والشافعية المالكية مع التفاق لكن

:  تعالى الله قال ثم
ككالقارئ لل كذ لل كف عع : ((  دد دم كفمما لق كت دسمم كممما كوا كت كك در لممم كول عأ

دع لب تت دم كت عه كء كوا ده دل كأ عق عت كو دن كم كما آ كل لب كز دن عه كأ تل دن ال بب لم كتمما لك
عت در لم عأ كل كو لد دع عم كلل عك كن دي عه كب تل كنا ال بب دم كر عك بب كر كنمما كو كنمما كل عل كما دع كأ

دم عك كل دم كو عك عل كممما دع كة ل كأ تجمم كنمما عح كن دي عم كب عكمم كن دي كب عه كو تلمم عع ال كممم دج كي
كنا كن دي له كب دي كل لإ عر كو لصي كم دل .]  15))[الشورى: ا

إقاميية إليييه  فلذلك: المشييار)) فادع (( فلذلك: الشيخ
 الفييا ء)) (( فادع:  فيييه, وقييوله التفييرق وعييد م الييدةين
: نقول الدع, ولهذا اللفظ, والصل: فلذلك لتحسين زائدة

هييو التأخير, مييا حقه ما حصر, تقدةيم فيها الجملة هذه إن
في الفا ء لكم: إن قلت والمجرور, ولذلك الجار ؟ المقد م
ميين أنهييا اللفظ, ولييول لتحسين  زائدة)) (( فادعقوله: 

: إن قلنا أن في السر هو الدع, وهذا فلذلك لقلنا الله كل م
الحصر.  تفيد الجملة هذه

":  الليييه رحميييه المؤليييف  قيييال)) فممادع (( فلممذلك
 أي)) (( فلممذلكقييال:   ولييو" )) التوحيممد (( فلذلك

(( فلذلك أجييولد لكييان فيييه التفييرق وعد م الدةين لقامة
ولهييذا وسلم عليه الله صلى للرسول  والخطاب)) فادع

إلييى بييه أشار  الناس" الناس محمد " ياالمؤلف:  قال



الناس.  محذوف, والتقدةير الدع مفعول أن
تتبممع ول أمممرت (( كممما )) عليممه " (( واسممتقم

)) هييذا أمييرت كمييا  (( استقم" تركه )) في أهوائهم
تعييالى لقييوله والسييل م الصلة عليه بالرسول خاصا ليس
فاستقم:  هولد سورة في تاب ومن أمرت كما (( 

علييى  أي)) أمممرت كممما (( استقم:  وقييوله))  معك
تتبممع (( ولنقييص,  ول زةيالدة غير من أمرت الذي الوجه

مييا ؟ إتباعهييا عيين نهييي الييتي أهييواؤهم  مييا)) أهوائهم
" فيالشييارح:  المؤلييف قييال بييه, ولهييذا أمر ما ةيخالف
 ". تركه

معلنييا  قييل)) كتاب من الله أنزل بما آمنت (( وقل
)) كتمماب مممن اللممه أنزل بما (( آمنتولغيرهم:  لهم

المسييتلز م القييرار بمعنى: أقررت, والةيمييان: هييو آمنت
: إن نقييول القرار, ولهييذا مجرلد والذعان, وليس للقبول

صييلى النييبي برسييالة مقر أنه بمؤمن, مع ليس طالب أبا
:  المشهورة لميته في ةيقول كان فإنه وسلم عليه الله

يعنممى ول لممدينا    مكممذب ل ابننمما أن علممموا لقممد
 الباطل بقول

وةيقول: 
 لدةينا البرةية ألدةيان خير من    محمد لدةين بأن علمت ولقد
 مبينا بذاك سمحا لرأةيتني     مسبة حذار أو الملمة لول

الشقاوة, فكييان الله من له سبقت قد بالله والعياذ ولكنه
تلييك فييي المطلييب, وصييرح عبد ملة على أنه قال ما آخر

ميين أةيس عندما وةيقولون ةيلومونه قومه أن لول أنه الحال
فيي وهيو بيالله والعيياذ ةيقيول لمنيت, هكيذا آمين الحياة
مممن اللممه أنممزل بممما (( آمنت:  فقييوله الموت سياق



للقبييول المسييتلز م القييرار هييو : الةيمان  نقول)) كتاب
فصييار ةيييذعن ولم ةيقبل لم لكنه مقر طالب والذعان, أبو

كافر. 
أنييزل بالييذي ) أي) كتاب من الله أنزل بما (( آمنت

أن أةيضييا نحيين علينييا ةيجييب كلهييا, وهكييذا الكتييب من الله
أن عليهييا ةيجييب هييل كتاب, ولكن من الله أنزل بما نؤمن

فييي جا ء ما الجواب: ل, نتبع ؟ كتاب من الله أنزل ما نتبع
نييؤمن الولييى, لكيين الشييرائع فييي ما خالف وإن شرةيعتنا

وغيرهييم ولداولد وعيسييى موسييى علييى النازلة الكتب بأن
محمييد لشرةيعة فهو التباع حق, أما بأنها نؤمن النبيا ء من

وسلم.  عليه الله صلى
رحمييه المؤلييف  أفالدنييا... )) بينكم لعدل (( وأمرت

أي البييا ء )) بمعنييى قييوله: (( لعييدل فييي الل م أن اللييه
قييدره مييا  هييذا)) " (( بينكممم أعممدل " بممأنأمييرت: 
سييهل, تقييدةير هييذا أن شك تعالى, ول الله رحمه المؤلف

إتيييان البييا ء, وةيمشييي, لكيين بمعنى ةيقول: الل م أن سهل
العربية, وأن اللغة في سائغا ةيكون ل قد البا ء بمعنى الل م
فييوق بييأمر وسييلم عليييه الله صلى رسوله أمر تعالى الله

(( لعممدل بالعييدل أو  بالشييرع)) (( وأمرتذلك, أي: 
هو الموجولد محذوفا, وةيكون به المأمور  فيكون)) بينكم

نقييول: أن ميين أبلغ بينكم, وهذا لعدل بكذا العلة, أمرت
بينكم, ل, نقييول: بالعدل أمرت البا ء, وةيكون بمعنى الل م

)) بينكممم (( لعممدل كتاب بكل والةيمان بالشرع أمرت
الحكم.  في

فيهييا, شييك ل حييق الجمليية  هذه)) وربكم ربنا (( الله
كقييول هييذا أليس ؟ منها الفائدة : ما قائل ةيقول قد ولكن



ةيقييرون هييؤل ء لن ؟ تحتنييا والرض فوقنا القائل: السما ء
إلزامهييم هو ذلك من الفائدة ؟ الفائدة ربهم, فما الله بأن
واحييد الييرب الييدةين, لن ميين عليييه كنييا ما مثل ةيكونوا أن

كييذلك كييان  بييإقراركم, فييإذا)) وربكممم ربنمما (( اللممه
وجل.  عز ربكم لوامر تخضعوا أن عليكم فالواجب

ةيضييرنا ل أنييه  ةيعنييي)) أعمممالكم ولكم أعمالنا (( لنا
نتعلييق ول بنييا تتعقلييوا ل عملنييا, فييإذا ةيضييركم ول عملكم

بيننمما حجممة (( ل بعمله؛ ةيجازى عمله, فكل له بكم, كل
عليهييم الحجة ولدةينا وبينكم بيننا حجة ل  كيف)) وبينكم

أعدل بأن " خصومةالشارح:  قال حجة المقصولد: ل ؟
تقييدةير: عد م آخره, والصواب إلى)) "  وبينكم (( بيننا

على قائمة حجة ل المعنى له, بل لداعي ل أعدل, لنه بأن
تنفييع منكم, ولن أةيسنا قد لننا وبينكم بيننا الخصومة وجه

" هممذا:   قييال)) بيننمما يجمممع (( الله المحاجيية؛ فيكم
الجهييالد أميير أن وبعييد  طيييب" بالجهمماد يؤمر أن قبل
الجهييالد شيرع حييين أعميالهم, هييل ولنييا أعمالنيا لهم صار

اللييه رحمييه للمؤلييف نقييول ل, ولهييذا ؟ المحاجيية تبطييل
قبييل الةييية هييذه أن لنييا : أثبييت عنك, أول الله تعالى: عفا

أميير إنما والجهالد مكية الةية قال: هذه بالجهالد, فإذا المر
بطلييت بالجهالد أمر لما أنه لنا المدةينة, نقول: أثبت في به

سييبحانه ذلييك, واللييه ةيثبييت أن ةيسييتطيع الييبرا ءة, ل هييذه
والنييبي المشييركين حييال عن هذا في ةيتحدث إنما وتعالى

ل أصل مكة, وهذا في أظهرهم بين وسلم عليه الله صلى
النسخ.  باب من هذا نقول: إن حتى فيه جهالد

القضاء لفصل المعاد )) في بيننا يجمع " (( الله
المصييير إليييه  والجمليية" )) المرجع المصير (( وإليه



. أعلم التأخير, والله حقه ما تقدةيم ؟ حصر, طرةيقه فيها
بأميية خيياص أو السييابقة للمم شامل النسخ : هلالسائل
؟ وسلم عليه الله صلى محمد

: تعيييالى الليييه قيييول ولغيرنيييا, اسيييمع : ل, لنيييا الشييييخ
بم دل عظ لب كف كن ((  كن لم لذي تل عدوا ا كنا كها دم تر دم كح له دي كل بت كع كبمما يي كط

دت تل لح دم عأ عه هييذه نسييخ, كييانت  هييذا]160))[النسمماء: كل
واحدة, أمييا وحرمت, والشرةيعة نسخت ثم حلل الطيبات

لكم (( ولحل:  إسرائيل لبني عيسى فقال الشرةيعتان
  نعم.)) عليكم حرم الذي بعض

 لعلييه", الجهمماد قبممل " هذاالمؤلييف:  : قييولالسائل
والكفار؟ المسلمين بين الخصومة ةيقصد
إلييى أتييوا إذا المؤلييف ومنهم العلما ء من : ل, كثير الشيخ

بالجهيالد, وةيعنيي المير قبييل : هييذا قيالوا الةيات هذه مثل
ديممن ولممي دينكممم (( لكم:  كقوله مخصوصة أنها ذلك
موجييولدة الييبرا ءة حاجة ل بالجهالد؛ المر قبل  قال: هذا))

. نعم بالجهالد المر بعد حتى
 ؟... قبلنا من : شرع الطالب
ميين : شييرع ةيقيول العلمييا ء بعييض خلف فيه : هذا الشيخ

ولنييا لهم قبلنا من : ل, شرع ةيقول وبعضهم لنا شرع قبلنا
)) ومنهاجمما شرعة منكم جعلنا (( لك:  لقوله شرع

أصييول فييي عميقيية وبحييوث طوةيليية ذةيييول لهييا والمسألة
اللييه أوحيياه الييذي قبلنييا من شرع أن لي الفقه, والظاهر

لنعتييبر, ثييم بييل عبثا إلينا ةيوحي لم الله لنا, لن شرع إلينا
العلميييا ء تجيييد نسيييخ, وليييذلك شيييرةيعتنا فيييي نسيييخ إن

النبيييا ء, لشيييخنا قصييص ميين كييثيرة أحكامييا ةيسييتنبطون
. ةيوسف, رسالة قصة من مستنبطة فوائد الله رحمه



صييلى النييبي تخصيص من وحكمة فائدة من : هلالطالب
؟ بالوصية النبيا ء بالوحي, وباقي وسلم عليه الله

. به موحى القرآن هذا أن إثبات هو : نعم, الحكمة الشيخ
التييوراة, فعييل ميين قييرا ءة الذاعييات بعض : في الطالب

 ؟ لها الستماع العلم ولطلبة للعوا م ةيجوز
بصيحة أطالبيك فييك, أنيا الله بارك هذا لي : أثبت الشيخ

النقل. 
بنفسي. الذاعة من سمعة : أنا الطالب
؟ : السعولدةية الشيخ

... شيخ ةيا لبنان : ل, في الطالب
عميير أن أبدا, ةيروى ةيجوز ل, ما ؟ الجو ةيمنع : ومن الشيخ

ميين صحيفة وسلم عليه الله صلى النبي أرى الخطاب بن
ابممن يمما أنممت شممك ( أفممي:  وقييال فغضييب التييوراة

أخممي كممان ولو نقية بيضاء بها جئت لقد الخطاب
ةيجوز, لكن ول  أبدا) اتباعي إل وسعه ما حيا موسى
العييوا م نحييذر هل مترلدلد أنا إنما ؟ الجو ةيمنع من المشكل

هذه أن الشدةيد السف مع لن ؟ الذاعات هذه سماع من
نحييذر الوضوح, هل كل وواضحة عاليا صوتها تأتي الذاعة
البيياب فتحت الناس حذرت إذا إشكال, لنك فيه ؟ الناس

تركتهييم وإن ؟ منها حذر التي هي : ما ةيقولون لستماعها
لله.   والحمد ةيسمعونها ل الناس فأكثر
كما واستقم فادع (( فلذلك:  وتعالى تبارك الله قال

)) . أمرت
اللييه توحيييد إلييى الدعوة : وجوب الكرةيمة الةية فوائد من
المعمييول  وتقييدةيم)) فادع (( فلذلك:  لقوله وجل عز

. به الهتما م على ةيدل



أن الميير ء علييى ةيجييب : أنييه الكرةيميية الةييية فوائييد وميين
منييه ليييس مييا اللييه لدةييين فييي ةيحييدث فل أمر كما ةيستقيم

)) . أمرت كما (( فاستقم:  لقوله
كييان لمن المر توجيه ةيجوز : أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن

: لقييوله عليييه الثبييات أجييل ميين قبييل ميين بييه متصييفا
عليييه اللييه صييلى النييبي  لن)) أمرت كما (( واستقم

ما حين من أرسل, بل ما حين من أمر كما استقا م وسلم
. الشي ء هذا على الثبوت بذلك المرالد بعث, لكن

وسلم عليه الله صلى النبي : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
كمييا شييي ء المر من له وليس المر إليه ةيوجه مأمور عبد
 وهنييا)) شيء المر من لك (( ليس:  تعالى الله قال

)) . أمرت (( كماقال: 
الييذةين القييو م أولئييك على : الرلد الكرةيمة الةية فوائد ومن

الكييون فييي تصرفا وسلم عليه لله صلى للنبي أن ةيدعون
القائلين على رلد فيها ةيكون أن أولى باب له, ومن وتدبيرا

تصييرف لييه وسييلم عليييه الله صلى الرسول لدون من بأن
الييذةين الصييوفية الرافضيية, وبعييض الكييون, كقييول فييي

الكييون, وأولئييك فييي ةيتصييرف ميين أئمتهم من أن ةيدعون
الكييون, في ةيتصرف من أقطابهم من أن ةيدعون الصوفية

. وجل عز بالله مشركون ضالون أنهم شك ل فهؤل ء
لقييوله الهييوى إتبيياع عن : النهي الكرةيمة الةية فوائد ومن

: هييل قائييل قييال  فإن)) أهواءهم تتبع (( ول:  تعالى
موافقييا كييان ما : أما قلنا ؟ مذمو م أو محمولد الهوى إتباع

اللييه صييلى النييبي عيين روي محمولد, ولهييذا فهو للشرةيعة
يكممون حممتى أحممدكم يؤمن ( ل:  قال أنه وسلم عليه

فييإنه الشييرةيعة خييالف ما  وأما) به جئت لما تبعا هواه



. مذمو م
لنييبيه وتعييالى تبييارك اللييه : تثييبيت الةييية هييذه فوائد ومن
الواميير هييذه مثييل لن وسييلم آلييه وعلييى عليه الله صلى

. وتقوةيه وتثبته تؤةيده والنواهي
أنييزل مييا بكييل الةيمييان : وجوب الكرةيمة الةية فوائد ومن
اللممه أنممزل بممما آمنت (( وقل:  لقوله كتاب من الله
السييابقة بييالكتب الةيمان ةيكون كيف ولكن))  كتاب من

ميين نازليية بأنهييا بالةيمان ةيكون السابقة بالكتب الةيمان ؟
بهييذه منسييوخ فييإنه إتباعهييا حقييا. وأمييا وجل عز الله عند

آلييه وعلييى عليييه اللييه صييلى محمد بها جا ء التي الشرةيعة
وسلم.  وصحبه

بأةيييدي الييتي الكتييب بييأن نييؤمن : وهييل قائييل قييال فييإن
؟ أنبيييائهم علييى النازليية الكتب هي الن واليهولد النصارى

وأخفييوا حرفوهييا أنهييم ذكيير تعييالى الله فالجواب: ل, لن
الييتي الكتييب ميين عنييدهم بمييا لنا ثقة ل منها, فذلك كثيرا

. الله كتب ةيزعمونها
: لقييوله العييدل وجييوب الكرةيميية الةييية هييذه فوائييد وميين

حييتى معاملة, بييل كل  في)) بينكم لعدل (( وأمرت
اللييه قييال العييدل الييواجب فييإن وجل عز الله معاملة في

وإيتمماء والحسممان بالعممدل يأمر الله (( إن:  تعالى
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي بعث ولما))  القربى ذي

أجييل ميين خيييبر فييي اليهييولد إلييى رواحيية بيين اللييه عبييد
أحممب مممن أتيت " إني:  لهم وقال جمعهم مقاسمتهم

مممن عممدتكم مممن إلممي لبغممض وإنكممم إلي الناس
إيمماكم وبغضي إياه حبي وليس والخنازير القردة
: بهممذا فقممالوا بالعممدل. فيكم أقوم أن من بمانع



. " والرض السماوات قامت
وكييافر مسلم اجتمع لو : أنه الله رحمهم العلما ء ذكر وقد
ةيعدل أن عليه الواجب فإن القاضي ةيدي بين خصومة في

ل الكل م, ةيعنييي وفييي النظيير وفييي الجلييوس فييي بينهمييا
كمييا ةيعييامله وإنمييا شييذرا إليه وةينظر بغلظة للكافر ةيتكلم
مقيا م فيي ةيجيوز واجيب, ول العيدل المسيلم, لن ةيعامل
(( وأمممرت:  قال ولهذا وفلن فلن بين نفرق أن الحكم

 )). بينكم لعدل
للخصييم اللييزا م بييه مييا : إعلن الكرةيميية الةية فوائد ومن

ربنييا كييان وإذا  ةيعنييي)) وربكممم ربنمما (( اللممه:  لقييوله
: قائييل قال لوامره, فإن جميعا ننقالد أن فالواجب وربكم

كييل رب فييالجواب: نعييم ؟ للكافرةين رب تعالى الله وهل
اللهم كذا الكافرةين : رب فيقال إليه ةيضاف ل شي ء, لكن

كييل خالق تعالى الله كان وإن الحتجاج, لنه مقا م في إل
ربييوبيته تضيياف أن ةينبغييي ل لكيين شييي ء كييل ورب شي ء

وتعييالى سييبحانه أنييه نعلم أننا خلقه. كما أقبح إلى وخلقه
ذلييك أشييبه ومييا القييرلدة ورب الخنييازةير ورب الكلب رب
ذلييك, أشييبه ومييا الكلب ورب القييرلدة : رب نقول ل لكن

فييي اللدب وهييو الناس بعض لها ةيتفطن ل قد نقطة وهذه
التعبير. 

سيياقطة أسنانه أن المنا م في رأى الملوك أحد أن وةيذكر
حاشيييته بييأن العييابر هييذا فعبرهييا الرؤةيييا ةيعبر معبرا فدعا

حييياته, وةيحفييظ ةيتغذى بأسنانه النسان وأهله, لن تموت
لييه: أطييولهم فقييال آخيير عييابرا لدعييا إنه بسجنه, ثم فأمر

مات إذا واحد, لنه لقوله, والمعنى وارتاح عمرا, فأكرمه
ةيختلييف, هنييا التعييبير لكيين عمييرا أطييولهم صار قبله أهله



إلييى وجييل عييز ربييوبيته )) أضيياف وربكييم ربنييا (( اللييه
أنييه المر ةيسهل إنه الحتجاج, ثم مقا م في لكن الكافرةين

. العمو م  لفالدة)) وربكم (( ربنا:  قال
وتعييالى سييبحانه اللييه : أن الكرةيميية الةية هذه فوائد ومن

فيمييا بينهييم وةيحكييم القياميية ةيييو م الناس بين ةيجمع سوف
)) . بيننا يجمع (( الله:  لقوله ةيختلفون فيه كانوا

: لقييوله خاصيية اللييه إلييى المرجييع : أن فوائييدها وميين
معنيى: (( إلييه هل ؟ شي ء في  لكن)) المصير (( إليه
كييل )) فييي المصييير أو: (( إليييه الحساب )) ةيو م المصير

شييي ء, كل )) في المصير (( إليه الجواب: الثاني ؟ شي ء
اللييه, الحكييم إلييى فالمصييير الشييرعي الحكييم أرلدنييا إن

إلييى المصييير الييدنيا في الله, الحكم إلى المصير القدري
فإن شي ء الله, فكل إلى المصير الخرة في الله, الحكم

أن القاعييدة هييذه علييى وجل, ةيتفييرع عز الله إلى مصيره
ل وحييده اللييه إل ةيييدعوا ول ةيخيياف ول ةيرجييو ل النسييان

   به إل ةيستعين بالله, ول  إل ةيستغيث له, ول شرةيك
. تعالى الله قال ثم

كن: القارئ لذي تل كوا كن ((  بجو كحا له لفممي عي تلمم دن ال لد لممم دعمم كممما كب
كب لجي عت دس عه ا دم كل عه عت تج ةة عح كضمم لح كد كدا دنمم دم لع لهمم يب دم كر لهمم دي كل كع كو

ةب كض دم كغ عه كل ةب كو كذا ةد كع لدي .]16))[الشورى: كش
كن:  تعالى الله : قال الشيخ لذي تل كوا كن ((  بجو كحا له لفي عي تل ال

دن لد لم دع كب كما كب لجي عت دس عه ا دم كل عه عت تج ةة عح كض لح كد كدا دنمم دم لع لهمم يب كر
(( ,

ثيياني, مبتييدأ, وحجيية: مبتييدأ ةيحيياجون: العييراب: الييذةين
فييي وخييبره الثيياني الثاني, والمبتدأ المبتدأ ولداحضة: خبر

الول.  مبتدأ خبر رفع محل



قييال فيييه ةيجييالدلون  أي)) الله في يحاجون (( الذين
الله, لدةين في ةيحاجون  ةيعني" الله دين " في:  المؤلف

فييي المحاجة تشمل الله في العمو م, المحاجة والصواب
ذاتييه, في وصفاته, والمحاجة أسمائه في لدةينه, والمحاجة

قدره, فكوننا في أةيضا الله, والمحاجة في عامة الةية لن
الييذةين أن قييدر لييو نظيير, حييتى فيييه اللييه لدةين في نخصها

ليييس : أنييه وةيقولييون الييدةين فييي ةيحاجوننييا إنمييا ةيحاجون
ل اللفظ بعمو م العبرة أولى, لن بالعمو م فأخذها بصحيح

السبب.  بخصوص
: قال كأنه ةيعني ةيحاجون  مفعول" " نبيه:  المؤلف قال
نظيير, لن فيييه أةيضييا : نييبيه, وهييذا فيقييال ؟ ةيحاجون من

عليييه الله صلى النبي مع وجل عز الله في المحاجة تقييد
غيره وةيحاجون الله نبي ةيحاجون صحيح, لنهم غير وسلم

المفعييول حييذف : أن أولى, وةيقولون الةية أةيضا, فإطلق
الولييى, هييو عليييه هييي مييا على الةية العمو م, فإبقا ء ةيفيد
كييل ةيحيياجون  أي)) اللممه فممي يحاجون (( الذينإذا: 
اللييه لدةييين في ليس وجل, وأةيضا عز الله في ةيجالدلهم من

عييز بالله ةيتعلق ما وكل الله وذات الله لدةين في فقط, بل
ميين ةيعني))  له استجيب ما بعد (( من:  وقوله وجل؛

دن من له استجاب ما بعد بالسييتجابة, وهييذه عليهم الله م
هؤل ء.  على البرهان كإقامة الجملة

لظهممور )) باليمممان لممه استجيب ما بعد " (( من
ممما بعد : " (( من قوله  هذا" اليهود وهم معجزاته
" لظهور:  وقييوله  صييحيح" له)) باليمان استجيب
عليييه اللييه صلى النبي ةيحاجون أنهم على  بنا ء" معجزته

":  وقييوله القيييد لهذا حاجة فل : بالعمو م قلنا وإذا وسلم



ةيحيياج ميين : كل بل, نقول نظر فيه  أةيضا" اليهود وهم
النبي حاجوا وغيرهم قرةيش من المشركون حتى الله في

لدائميييا ةيخاصيييمونه وسيييلم, أليسيييوا علييييه الليييه صيييلى
بيياليهولد أةيضييا هذا فتقييد ؟ منه وةيسخرون به وةيستهزئون

الةييية هييذه فييي أشيييا ء ثلثيية الن عنييدنا نظيير, فصييار فيه
:  بشي ء المؤلف خصصها

. أعم  وهي)) الله دين (( في:  : قوله الول
أعم.  كذلك وهي : نبيه والثاني

":   ةيقييييول)) ربهمممم عنمممد داحضمممة (( حجتهمممم
البطلن, أشييد الييدحوض  لكيين" )) باطلممة (( داحضة

)) ربهممم عنممد (( داحضة فييوقه ل بطلنييا باطليية ةيعني
: قييوله فائدة بيان الله شا ء إن ل, وسيأتي ؟ تنفعهم فهل

)).  ربهم (( عند
 عليهييم)) شممديد عممذاب ولهممم غضممب (( وعليهممم

ةيقييد ليم الليه, ولهيذا أولييا ء ومين الله من ؟ ممن غضب
سييورة العميو م, وتأمييل لفييالدة اللييه مين بكيونه الغضييب
الممذين (( صراط:  وجييل عييز اللييه قييال حيييث الفاتحة
إلييى وإضييافتها اللييه ميين النعميية  لن)) عليهم أنعمت
المغضمموب (( غيممر للييه ومييدح ثنييا ء وجييل عييز الييرب

قييال: بييل عليهييم غضبت الذةين : غير ةيقل  ولم)) عليهم
أوليييائه وغضب الله غضب )) ةيشمل عليهم (( المغضوب

ةيسييند والصالحين, ولئل والشهدا ء والصدةيقين النبيا ء من
فيإن المقيا م, وإل هيذا فييي وجييل عيز اللييه إلييى الغضيب
لعنممه (( من:  قوله في تعالى الله إلى أسند قد الغضب

والخنممازير القردة منهم وجعل عليه وغضب الله
)).  الطاغوت وعبد



قييوي,  أي)) شممديد عممذاب ولهم غضب (( وعليهم
وقييد الخييرة فييي ةيكييون وقييد الييدنيا فييي ةيكون قد ؟ متى

.   فيهما ةيكون
ان الكرةيمية الةيات هذه فوائد من الحجيج جمييع بطلن بي

فممي يحمماجون (( والذين:  لقييوله الله لدةين المخالفة
)) . ربهم عند داحضة حجتهم الله
ل المحيياجين أولئييك : أن الكرةيميية الةيات هذه فوائد ومن
: لقييوله النيياس وقبلييه بييان قييد الحق لن لمحاجتهم وجه

)) . له استجيب ما بعد (( من
الباطييل أهييل حجج : بطلن الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن

)) . ربهم عند داحضة (( حجتهم:  بقوله
الحييق أهييل غلبييوا وإن المبطلين هؤل ء : أن فوائدها ومن
باطلة, هي بل تنفعهم ل الله عند حجتهم فإن الظاهر في

الكييافر حجيية  لن)) ربهم (( عندقوله:  فوائد من وهذا
حيياجه الذي ةيكون الناس, قد أما م تندحض ل قد والمبطل

كييان مهمييا لكن خصومته في أو فهمه أو علمه في ضعيفا
. لداحضة بل باطلة الله عند فهي
عييز للييه الغضييب : إثبييات الكرةيميية الةييية هذه فوائد ومن
قائييل: كيييف قال  فإن)) غضب (( عليهملقوله:  وجل
؟ هنييا اللييه إلييى ةيضييف لم وهو وجل عز لله الغضب تثبت

تثبتييه فكيييف نكييرة  وهو)) غضب (( وعليهم:  قال بل
 ؟ لله

(( حجتهممم:  لقييوله هييذا ةيعييين السييياق فييالجواب: أن
فهييل ربهييم عنييد لدحضييت  وإذا)) ربهممم عنممد داحضممة

. وجه ةيغضب, هذا ؟ ةيغضب أو عنهم الله ةيرضى
فييي الغضب لنفسه أثبت قد تعالى الله : أن الثاني الوجه



نثبييت أن أو اللييه غضييب نثبييت أن ةيصييح أخييرى, إذا آةيييات
الةيييرالد هييذا أورلدت الكرةيمة, وإنمييا الةية بهذه لله الغضب

لنفسه.  أضافه ما إل لله نثبت أن لنا ةيجوز ل لنه
ساق عن يكشف (( يوم:  تعالى الله قول إلى وانظر

ةيمكن  هل)) يستطيعون فل السجود إلى ويدعون
اللييه لن ةيجييوز ل, ل ؟ الةييية هييذه في الساق لله نثبت أن

يكشممف (( يوم:  قييال بييل نفسييه إلييى ةيضفه لم تعالى
عنهما الله رضي عباس ابن عن روي  ولهذا)) ساق عن
الةية نقول: هذه  ولكننا" شدة " عن:  بقوله فسرها أنه
لن وجييل عييز لربنييا السيياق منهييا نثبييت أن نسييتطيع ل

إثبييات حييدةيث ةيوافييق سييياقها ذلييك, لكيين خلف ظاهرها
تعييالى اللييه أن بييه مصييرحا جا ء حيث وجل عز لله الساق

الةييية سييياق لدا م نقييول: مييا وحينئييذ سيياقه عيين ةيكشييف
وسييلم عليييه الله صلى النبي فإن الحدةيث لسياق مطابقا

للييه نثبت أن ةيجوز فل الله, وإل كتاب بتفسير الناس أعلم
نفسه.  إلى ةيضفه لم ما وجل عز

للييه, مييا الغضييب إثبات الةية هذه من ةيستفالد أنه الخلصة
اللييه علييى ممتنعييا ليييس عليه, وهييو ةيدل السياق ؟ وجهه
قائل: بميياذا قال أخرى, فإن آةيات في صرةيحا ثبوته بدليل

عز لله صفة بأنه الغضب : نفسر قلنا ؟ الغضب تفسرون
: قائل قال المخلوقين, فإن كغضب به, وليس لئقة وجل

: فيقييول ؟ بانتقييامه اللييه غضييب ةيفسيير فيميين قولكم ما
أن فييالجواب ؟ النتقا م أرالد بمعنى أو انتقم بمعنى غضب
:  ألدلة ةيبطله خطأ؛ غلط : هذا نقول

انتقمنمما آسممفونا (( فلما:  قييال تعييالى الله : أن أول
منهييم, فجعييل أغضبونا, انتقمنييا آسفونا  ومعنى)) منهم



. متباةينان فهما الغضب على مرتبا النتقا م
كغضييب ليييس لله نثبته الذي الغضب : أن نقول : أن ثانيا

تصيرف ةيتصيرف وليم التصيرف أسا ء غضب إذا المخلوق
عليييه, ةينييد م بكل م تكلييم غضييب إذا النسييان الحكيم, لن

ةيوقييف زوجاته, ربمييا ةيطلق عليها, ربما ةيند م أفعال وفعل
غضييب الغضييب, لكيين شدة من عبيده ةيحرر أملكه, ربما

وإن حكيم النتفا ء, فهو غاةية ذلك عنه ةينتفي وجل عز الله
وجل.  عز غضب

؟ عيييب صييفة أو مييدح صييفة الغضب : هل قائل قال فإن
علييى ةيييدل محلييه, لنييه في مدح صفة فالجواب: الغضب

الحييزن, ولهييذا بخلف النتقا م على وقدرته الغاضب قوة
ةيوصييف ذ م, وإنمييا صييفة لنييه بييالحزن اللييه ةيوصييف ل

مثل النتقييا م, انظيير علييى قييدرته علييى ةيدل لنه بالغضب
ةيغضييب ؟ ةيغضييب أو ةيحييزن هييل ابنييه إليه أسا ء رجل إلى

قييوي, رجييل إليه أسا ء ضعيف شخص إلى وةيؤلدبه, وانظر
ةيغضييب, أن ةيسييتطيع ةيحييزن, ول ؟ ةيحييزن أو ةيغضييب هييل
ةيضرب الفيل بقوة الجمل كبر غضب, رجل إذا ةيفعل ماذا

ةيفعييل ميياذا ةيغضب وضعيف, هذا فخذه قدر ةيكون شخصا
ون ل الغضيب ةينفيع, إذا ما ؟ عليه ةيقفز ؟ غضب إذا إل ةيك
فييي الغضييب : إن نقييول النتقييا م, ولهييذا علييى قييالدر من

مدح. صفة محله
مييع بييالله والعييياذ هييؤل ء : أن الكرةيميية الةييية فوائييد ميين

اللييه غضييب بييين شييدةيد, فيجمعييون عييذاب لهييم الغضب
ةيشييملنا أن تعييالى اللييه شييدةيد, نسييأل عذابه وبين عليهم
وةيرضى.  ةيحب لما وإةياكم ةيوفقنا برحمته, وأن وإةياكم

 




